
 

NÁMSGREIN ÍSLENSKA-  2    

KENNSLUYFIRLIT 

Bekkur :  10. bekkur  

Kennarar: Hildur Inga Þorsteinsdótt ir  

Kennsluhættir: 3. kennslustundir  á viku. Kennt verður í tveimur lotum eft i r  v iðfangsaefni.  Lögð verður 

áhers la á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálf ist í  s jálfstæðum vinnubrögðum.  

Innlögn frá kennara, lestur og vinna í námsbókum. Hlustun og samtalsæfingar. Ritun, f rásögnog  spi l .   

Námsþættir: Lesski ln ingur, orðaforði,  yndis lestur,  r i tun, samræður, frásagnir,  gagnvirkar æfingar á 

netinu, málfræði.  

 

Námsmat : Virkni í  t ímum.  Próf, munnleg frásögn  

Námsgögn :  Lestur og lesski ln ingur: Lukkudýr ið lesbók og vinnubók. Frægt fólk. Málfræði: Þr jú heft i  þar 

sem far ið er yf ir  aðalatr iði:  1. Nanforð 2. Sagnorð 3.  Lýs ingarorð. Rafrænt námsefni:  Orðaforði:  Quiz let og 

önnur heft i  (orðasjóður).  

 

Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

Skólaárið  

2021-2022 

Lesskilningur 

og hlustun  

 

 

 

 

Lesið og hlustað: 

Lukkudýrið lesbók og 

vinnubók og heftið Frægt 

fólk.  

- Skilið mikilvægi þess að geta leisð og left 

eigið læis.  

-  Greint og fjalla um aðalatriði og 

aukaatriði og hesltu efnisorð í texta.  

Próf eftir eftir 6. 

kafla og síðan 

eftir 13. kafla.  
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Ritun   

  

- Skrifað skýrt og greinilega og beitt 

ritvinnslu af öryggi 

- Geta svarað spurningum úr viðhæfandi 

texta 

Sjálfsmat (sem er í 

vinnubók).   

 Talað mál og 

frásögn, 

hlustun og 

áhorf  

 - Borið fram íslenskt málhljóð og 

hljóðasambönd og notað íslenskar 

áherslur og hrynjanda  

- Tekið þátt í samræðum og umræðum 

samkvæmt reglum 

Leiðasagnarmat 

 Málfræði   - Notað alríkulegan orðaforða í rit 

- Áttað sig á beygingarlegum og 

merkingarlegum einkennum 

orðaflokkana og gert sér grein fyrir 

hlutverki þeirra  

- Gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar 

færni í máli, ábyrgð sinni við að bæta 

mál sitt og getur nýtt sér þekkingu sína í 

íslenskri málfræði  

Próf eftir hvert 

hefti í málfræði.  

 

 


